
Dia mundial da água: 
momento de reflexão

Neste domingo (22 de 
março) comemora-se o dia 
Mundial da Água, data 
criada pela ONU em 1992, 
que escolhe a cada ano um 
tema relacionado para 
servir como reflexão para 
as populações do mundo 
todo e promover debates

O deste ano é “a natureza 
e as mudanças climáti-
cas”. Sem dúvida, um 

assunto importante, mas especi-
ficamente no Brasil deveríamos 
nos preocupar muito mais com 
as perdas de água, até porque 
elas poderiam ser evitadas, ou 
drasticamente reduzidas, se as 
empresas públicas e privadas 
de saneamento básico adotas-
sem tecnologias já existentes 
e disponíveis para melhorar o 
monitoramento e a gestão dessas 
perdas e, com isso, tomar ações 
efetivas para reduzi-las de forma 
substancial.

É importante que a população 
saiba que no Brasil são extraídos 
mais de 16 bilhões de m³ de água 
por ano dos mananciais hídricos 
que são transformados em água 
potável, mas apenas metade 
desse total é bem utilizado. 
A outra metade, chamada de 
“perdas de água", representa 
um enorme desperdício, cujas 
consequências danosas são 
sentidas por toda a sociedade, 
além dos prejuízos causados ao 
meio ambiente. 

Não podemos ficar indiferen-
tes diante desta situação e só nos 
darmos conta disso quando falta 
água nas nossas torneiras. Como 
cidadãos, somos orientados a 
fazer o mínimo para preservar 
a água com mensagens do tipo: 
"feche a torneira para escovar 
os dentes", sendo que os 99% 
restantes das ações corretivas 
deveriam ser de responsabilida-
de das empresas de saneamento 
que por um motivo ou outro 
continuam a desperdiçar 50% da 
água potável processada. 

Não é com ações isoladas e 
mínimas que iremos preservar a 
água para a nossa sobrevivência 
e a das futuras gerações. A cons-
cientização da população sobre 
esse assunto é fundamental 
porque com maior conhecimento 
sobre o que ocorre na sua cidade, 
os cidadãos terão argumentos 
fortes para cobrar dos gestores 
públicos e privados as ações efe-
tivas de combate à má utilização 
da água. 

A boa notícia é que já existe um 
aplicativo gratuito para sistemas 
Android e iOS (o App SmartA-
cqua) que permite a qualquer 
pessoa de qualquer localidade do 
Brasil verificar qual é o volume 

de água retirado dos mananciais 
hídricos de sua cidade, quanto 
desse total é realmente bem 
utilizado, quanto se perde e quais 
os benefícios que poderiam ser 
alcançados se fossem tomadas 
ações corretivas pelos gestores 
públicos e privados da área de 
saneamento. 

Vale destacar que se apenas a 
água que se perde por vazamen-
tos fosse recuperada, haveria 
quantidade suficiente para abas-
tecer 37,5 milhões de brasileiros 
consumindo 150 litros de água 
por dia. E concomitantemente, 
se a água que os consumidores 
utilizam fosse corretamente 
medida e faturada, em termos 
de valores seriam acrescidos R$ 
12 bilhões ao ano de receita às 
empresas de saneamento básico, 
que poderiam ser investidos na 
qualidade e universalização dos 
serviços de água e esgoto.

Haveria outros ganhos recor-
rentes como na saúde pública, 
com a diminuição de doenças 
relacionadas à água e esgoto; 
equilíbrio econômico das em-
presas de saneamento básico; 
recuperação da receita sobre a 
água consumida; otimização de 
investimentos na produção de 
água e tratamento de esgoto; 
potencialização das empresas de 
saneamento básico para realizar 
investimentos na universalização 
dos serviços de água e esgoto, 
o  que resultaria na melhoria na 
qualidade dos serviços presta-
dos, na cobrança justa pela água 
consumida e na prática de tarifas 
adequadas.

A modernização da gestão 
de distribuição da água, com a 
adoção de uma solução eficaz, 
sistemática e definitiva possibilita 
também a melhoria da gestão 
ambiental no que se refere à pre-
servação dos mananciais hídricos 
e do meio ambiente. 

Mas a população também deve 
fazer a sua parte por meio de 
ações corriqueiras e preventivas 
tais como: não ocupar áreas 
de preservação ambiental e de 
mananciais, não poluir os cór-
regos e rios, descartar o lixo de 
forma correta e ainda obter mais 
informações sobre a produção e 
distribuição de água potável para, 
assim, ter voz ativa e exigir dos 
gestores ações efetivas de com-
bate às perdas e ao desperdício 
desse bem tão essencial para 
a vida.
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D - Odontologia e Implantodontia 
Uma série de cursos online destinados aos profissionais da Odontologia 
e Implantodontia que buscam aperfeiçoar sua atuação e carreira. Essa 
é a proposta da Implantat, plataforma de EAD (ensino a distância). 
“Queremos levar conhecimento e auxiliar no desenvolvimento dos 
dentistas do mundo todo, sem barreiras”, diz Thaísa Passos, gerente 
global de marketing da S.I.N. Implant System. Com temas que vão do 
empreendedorismo a conceitos gerais do dia a dia, os cursos têm entre 
30 a 45 minutos de duração e estão disponíveis em português. Para 
ter acesso, basta acessar o site (www.implantat.com.br) e preencher o 
formulário de inscrição. 

E - Solução para comunicação empresarial
Discutir sobre a importância, necessidade e benefícios do teletrabalho 
será o foco do webinar “Comunicação e atendimento empresarial em 
tempos de trabalho remoto”. Promovido pela W5 Solutions – empresa 
brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de soluções de BI –  a 
apresentação será realizada no dia 2 de abril às 14 horas. A progra-
mação terá a duração de 1 hora e mostrará como o atendimento 
robotizado e humanizado pode ser uma solução para minimizar o 
contato pessoal. As inscrições podem ser feitas no link https://e.
anna.center/?B2M2kk

F - Entregas ao Comércio 
Aplicativo de motos Picap lança em São Paulo serviço de entregas voltado 
ao pequeno comércio. A ideia é atender a todo tipo de encomenda, desde 
que não ultrapasse o valor de R$ 500. Além de motos, a startup também 
receberá cadastramento de bicicletas. A empresa manterá o modelo 
adotado em relação ao transporte de passageiros, e não cobrará qualquer 
comissão, neste primeiro momento, dos motociclistas cadastrados. Ou 
seja, o motorista ficará com 100% do valor da corrida. O motociclista 
deverá tirar uma foto da mercadoria quando tiver acesso à encomenda 
e outra no momento da entrega. O objetivo é garantir a segurança do 
serviço (www.picap.app). 

A - Testes Rápidos
A Medlevensohn, empresa brasileira distribuidora de produtos médicos 
e hospitalares, recebeu aprovação da Anvisa para trazer ao país os tes-
tes rápidos de detecção do novo Coronavírus. A empresa deve trazer 1 
milhão de unidades ao Brasil. O MedTeste Coronavírus, feito a partir de 
análise sanguínea, apresenta o resultado em 10 minutos. O exame, com 
tecnologia certificada pela União Europeia, é fabricado pela farmacêutica 
chinesa Biotest e já está sendo utilizado em 12 países, dentre os quais 
Alemanha, França, Itália, Polônia e Reino Unido. O exame apresenta 
confiabilidade de 99,3%, ou seja, de cada 100 casos testados, 99,3 terão 
um resultado correto. 

B - Agências Bancárias 
A Febraban e seus bancos associados asseguram que as agências 
bancárias permanecem abertas, com atendimento aos seus clientes, 
priorizando os públicos mais vulneráveis, como o de aposentados 
e pensionistas. O atendimento bancário, portanto, está garantido 
a todos. Cumprindo orientação do Banco Central para enfrentar 
as dificuldades trazidas pela pandemia do Coronavírus, os bancos 
deverão, pontualmente e por períodos limitados de tempo, alterar 
horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecio-
nadas. Os clientes serão informados adequadamente pelos canais de 
comunicação de cada banco. 

C - Mantendo as Aulas 
As aulas das escolas municipais, estaduais e até mesmo da rede parti-
cular foram suspensas, fazendo com que os pais fiquem preocupados 
com o atraso que isso pode ocasionar ao aprendizado dos alunos. 
Pensando nisso, duas startups resolveram dar a sua contribuição 
e abriram suas plataformas para que professores e alunos possam 
continuar as atividades de aprendizado, mesmo em casa. São: (www.
dataeduc.com.br) e (www.educacross.com.br). Escolas interessadas 
podem entrar em contato e solicitar o cadastro, que será gratuito 
enquanto durarem as medidas de contingência impostas para impedir 
a disseminação do coronavírus.

G - Protestos Suspensos 
Pessoas físicas e empresas terão prazo estendido de 90 dias antes do 
protesto de dívidas ativas pela Procuradoria Geral do Estado. A medida 
entra em vigor no próximo dia 1º de abril. O anúncio tem objetivo de 
combater o impacto econômico do coronavírus. Mensalmente, o go-
verno de São Paulo envia cerca de 100 mil débitos para protesto. "Isto 
melhora, e por sensibilidade, permite que as pessoas possam destinar 
recursos e renda para esse momento difícil de transposição da crise do 
Coronavírus”, disse o governador João Doria. 

H - Enfrentando a Crise
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Admi-
nistração de Empresas da FGV realiza, na próxima semana, o programa 
"Gabinete anticrise". O objetivo é contribuir com micros e pequenos 
empresários para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. As aulas 
gratuitas serão ao vivo, às 20h, a partir de segunda-feira (23) e até sexta 
(27), com professores da FGV e convidados. Os interessados em participar 
precisam fazer a inscrição na página: (http://instagram.com/rededeempres
ariosfgv?igshid=hd68y6pcmom5). Entre os temas: "Liderança em cenários 
de crise", "Estratégias financeiras de sobrevivência" e "Compreendendo as 
medidas legais do governo para aplicação na sua realidade", entre outros. 

I - Volta pra Casa
O Grupo Air France-KLM está fazendo todo o possível para garantir que 
cidadãos franceses, holandeses, europeus e de diversas nacionalidades 
atualmente no exterior possam voltar para casa. As equipes das com-
panhias estão totalmente mobilizadas para esse propósito. Trabalham 
em estreita colaboração com os Ministérios de Relações Exteriores e 
as embaixadas para identificar as necessidades de repatriamento de 
franceses, holandeses, europeus e de diversas outras nacionalidades 
e para implementar soluções de transporte adicionais em tarifas espe-
cíficas o mais rápido possível. O Brasil está incluído na lista de países 
que receberão tais voos, para todas as suas bases -- Fortaleza, Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

J - Estágio para Talentos
A OYO Hotels & Homes, maior rede de hotéis no Brasil, inicia o processo 
de recrutamento de talentos para o Programa de Estágio Mentes Cria-
tivas, com objetivo de encontrar pessoas curiosas,  empreendedoras, 
com senso crítico e sem medo de se aventurar. A empresa opera, atual-
mente, mais de 500 hotéis no país com equipes em diversas cidades, e 
as vagas disponíveis são para São Paulo. O candidato deve acessar o site 
do Programa  #MentesCriativasOYO e se inscrever até o dia 3 de abril.  
Ao todo, o processo contempla cinco fases, que vão desde o teste de fit 
cultural até a entrevista com o gestor da área. Saiba mais em: (https://
sites.google.com/oyorooms.com/programadeestagio).

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. - CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Refinaria 
Nacional de Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordiná-
ria, no dia 24 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na 
Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o 
artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Mapeamento do Se-
brae mostra que, 
além destes, outros 

10 segmentos estão entre 
os mais afetados e totalizam 
mais de 12,3 milhões de 
negócios, que respondem 
por mais de 21,5 milhões de 
empregos. O total de pessoas 
empregadas nas pequenas 
empresas é de 46,6 milhões, 
segundo dados da Rais de 
2018. 

Setores de serviços educa-
cionais, logística, transporte 
e tecnologia também estão 
com o alerta ligado e preo-
cupam por movimentarem, 
juntos, uma massa salarial 
anual superior a R$ 238 bi-
lhões. Além de colocar todo o 
seu corpo técnico dedicado a 
oferecer soluções aos donos 
de pequenos negócios sobre 
como lidar melhor com a 
crise, o Sebrae construiu um 
conjunto de propostas que 
foi entregue ao Ministério da 
Economia sugerindo ações 
em quatro frentes:
 1) Redução de custos: 

políticas públicas para 

O total de pessoas empregadas nas pequenas empresas
é de 46,6 milhões, segundo dados da Rais de 2018.
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O Senado brasileiro aprovou na sexta-feira (20) o 
decreto de calamidade pública por conta do avanço 
do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) no país. A votação 
foi feita através de uma sessão virtual pela primeira 
vez na história. O pleito foi conduzido pelo vice-
-presidente da Casa, o senador Antônio Anastasia 
(PSDB-MG), já que o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (PSD-MG), está afastado por ter con-
traído a Covid-19.

Com a aprovação, o governo federal está liberado 
da obrigação de cumprir a meta fiscal para 2020 - que 
previa um déficit de até R$ 124,1 bilhões - e de fazer o 
contingenciamento de gastos até o dia 31 de dezembro. 
Também pode suspender os prazos para ajustes com 
despesas de pessoal. No entanto, ainda precisará cumprir 
o teto fiscal e a chamada "regra de ouro" (que proíbe 
fazer dívidas para pagar despesas correntes). 

Com a medida, o governo federal poderá reforçar o 
orçamento para áreas mais importantes neste momento 
de pandemia, como nas áreas de saúde e de economia. 
O decreto de calamidade pública é aplicado quando os 

A economia da China está começando a mos-
trar alguns sinais de normalização após o grande 
impacto causado pelo Coronavírus, mas os riscos 
permanecem, afirmaram autoridades do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) em um blog sobre 
o impacto econômico da pandemia.

A maioria das grandes empresas chinesas reabriu 
e muitos funcionários locais voltaram ao trabalho, 

mas as infecções podem aumentar novamente à 
medida que as viagens nacionais e internacionais 
forem retomadas, disseram as autoridades do FMI.

Surtos em outros países e variações no mercado 
financeiro podem fazer com que consumidores 
e empresas sejam cautelosos com os produtos 
chineses, no momento que a economia está 
voltando ao trabalho, disseram  (ABr/Reuters).

Sebrae identifica setores mais 
afetados pela crise do Coronavírus
Construção civil, alimentação fora do lar, moda e varejo tradicional são alguns dos setores mais 
impactados pela pandemia do Covid 19 no Brasil

com direito ao seguro 
desemprego por perí-
odo limitado;

 4) Orientação: apoio am-
pliado, especializado 
e gratuito aos empre-
sários de micro e pe-
quenas empresas, com 
foco na adequação da 
operação dos negócios, 
permitindo a redução 
dos custos, manuten-
ção dos empregos e 
sobrevivência das MPE 
neste período.

“Precisamos agora cuidar 
da sobrevivência da micro 
e pequena empresa. É ela 
que segura o emprego e que 
tem maior capacidade de 
se adaptar e se reinventar 
para enfrentar esta crise. 
Por isso, o Sebrae está reto-
mando a campanha ‘Compre 
do Pequeno Negócio’, pois 
a preservação deles está 
diretamente ligada à ma-
nutenção dos empregos no 
país”, orienta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles (AI/
Sebrae).

redução de alugueis, 
folhas de pagamento, 
encargos trabalhistas, 
empréstimos bancá-
rios, entre outros;

 2) Viabilização de flu-
xo de caixa: linhas 
especiais para alonga-
mento de prazo com 
fornecedores e em-
préstimos bancários, 
disponibilização de 
sistemas de garantias, 

prorrogação do prazo 
para recolhimento de 
tributos, unificação da 
data do FGTS;

 3) Manutenção de em-
pregos: ampliação e 
simplificação do uso de 
banco de horas, férias 
coletivas, redução e/ou 
escalonamento de jor-
nada de trabalho, home 
office e suspensão do 
contrato de trabalho 

Senado aprova decreto de calamidade pública por Coronavírus

Medida do governo é mais uma forma de combater a 
disseminação do coronavírus.
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danos à saúde e aos serviços públicos são evidentes e 
estão instalados no país, afetando diretamente a capa-
cidade de ação do poder público (ANSA).

Economia da China está se normalizando
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